Mirosławiec, dnia 17.05.2019r.
GIŚ.271.07.2019.AS.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” niniejszym informuję, iż w
prowadzonym przez zamawiającego: Gminę i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 – 650
Mirosławiec postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 niniejszej ustawy na zadanie pod nazwą:
„Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z
przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” wybrano, jako ofertę najkorzystniejszą Ofertę nr
1 złożoną przez wykonawcę:
Firma „ROL – BUD” Krzysztof Rogala, ul. Witosa 47/4, 78 – 630 Człopa.
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wybrano ofertę ww. wykonawcy za cenę: 354.990,44 zł łącznie z podatkiem VAT, oraz
5 letnim okresem gwarancji i rękojmi od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyli n/w wykonawcy:
Numer
oferty

1.

2.

3.

Nazwa, siedziba i adres
wykonawcy

Firma „ROL – BUD”
Krzysztof Rogala, ul.
Witosa 47/4, 78 – 630
Człopa
Zakład Ogólnobudowlany
„SAM” Mariusz Zieliński,
ul. Siemiradzkiego 15, 78
– 500 Drawsko
Pomorskie
Firma Handlowo –
Usługowa Ludwika
Wikieł, ul. T. Kościuszki
10/6, 64 – 980 Trzcianka

Punktacja przyznana
ofertom w kryterium:
cena – 60%

Punktacja
przyznana ofertom
w kryterium: okres
gwarancji i rękojmi
– 40%

60,00 pkt

37,00 pkt

97,00 pkt

53,26 pkt

40,00 pkt

93,26 pkt

46,04 pkt

40,00 pkt

86,04 pkt

Łączna
punktacja

Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż w oparciu o art. 102 ustawy Pzp nie został
ustanowiony dynamiczny system zakupów.
Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do udziału w następnych postępowaniach.
Z poważaniem
/-/ Burmistrz Mirosławca

Zamieszczono na stronie internetowej:
www.bip.miroslawiec.pl
w dniu: 17.05.2019r.

